
  
  
                                                                                                       Valtuusto 11.10.2010 

 
 
 

Osavuosikatsaus 2/2010 
 Tammi-elokuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Osavuosikatsaus 2/2010 
Tammi-elokuu 
 
1. Toimialakatsaus 
 
Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Tulokehitys noudatti elokuun loppuun 
mennessä talousarviota varsin hyvin. Al-
kuvuoden verotilitykset ja vilkastunut 
omakotitonttikauppa ennakoivat tulobud-
jetissa pysymistä vuoden loppuun asti. 
Yritystonttikauppa on vilkastunut merkit-
tävästi erityisesti kesäkuukausien aikana. 
Jääsaukko Oy:n kanssa allekirjoitettiin 
aiesopimus merkittävästä yritystonttikau-
pasta elokuun alussa. Kunnan rakennet-
tuja kiinteistöjä on myyty, mm. osin Tuu-
sulan kunnan omistuksessa ollut Kello-
kosken juhlatalo myytiin kesäkuussa Hel-
singin evankelis-luterilaiselle seurakun-
nalle.  
 
Kunnan talouden vakauttamiseksi on laa-
dittu talousohjelma, jonka mukaan toimin-
tamenojen kehitystä seurataan tavan-
omaista tarkemmin. Samoin käytössä on 
ns. täyttölupamenettely, jolla pyritään hal-
litsemaan henkilöstömäärän kehitystä.  
Erityisen tärkeää on kyetä pitämään me-
not talousarvion mukaisina.  
 
Vuoden 2010 aikana toteutettiin useita 
tärkeitä rekrytointeja. Kuntakehitysjohta-
jan tehtävässä aloitti 16.8.2010 diplomi-
insinööri Hannu Haukkasalo. Hallintojoh-
tajaksi valittiin filosofian maisteri Ari Kos-
kinen, joka aloitti tehtävässään 1.9.2010. 
Kiinteistöinsinööriksi valittiin kesäkuussa 
2010 diplomi-insinööri Jukka Valjakka, 
joka aloitti virassaan elokuun alussa. 
Tekninen johtaja Olli Lappalainen irtisa-
noutui tehtävästään ja ero myönnettiin 
syyskuun valtuustossa, minkä jälkeen 
teknisen johtajan virka julistettiin avoi-
meksi.  
 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
toiminta painottui tammi-elokuussa ympä-
ristö- ja terveysvalvonnan viranomaisteh-
täviin sekä Keski-Uudenmaan strategisen 
ilmasto-ohjelman täytäntöönpanon val-
misteluun. Nurmijärven kunta ja Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus ovat aloit-
taneet neuvottelut Nurmijärven kunnan 
liittymiseksi ympäristökeskukseen vuoden 
2013 alussa.  
 
Seudullisen talouspalvelukeskuksen toi-
minta jatkui suunnitelmien mukaisesti ja 
palveluaikatauluissa pysyen. Talouspal-
velukeskus toteuttaa syksyllä yhteistyö-
kumppaneilleen asiakastyytyväisyys-
kyselyn.  
 
Syksyllä 2009 aloitettiin kunnan strate-
giaprosessin uudistaminen tähtäimessä 
seuraava valtuustokausi 2013-2016. Stra-
tegiatyö jatkui keväällä 2010 valtuusto-
kauden tavoitteiden pohdinnalla. Tavoit-
teita valmisteltiin toimialoilla maaliskuus-
sa toimintaympäristön tarkastelun, voi-
massa olevan vision ja kriittisten menes-
tystekijöiden sekä kunnanhallituksen 
helmikuun 2010 seminaarin linjausten 
pohjalta. Valtuustoryhmät esittelivät nä-
kemyksensä valtuustokauden tavoitteiksi 
hallituksen iltakoulussa syyskuussa. Nä-
mä tavoitteet sisältyvät talousarviokirjaan 
2011 ja toimivat pohjana vuositavoitteiden 
asettamiselle. 
 
Uusi laki maaseutuhallinnon järjestämi-
sestä kunnissa astui voimaan huhtikuun 
alussa. Tuusulan kunta lähestyi lähikuntia 
jo aiemmin alkuvuodesta kirjeellä, jossa 
tiedusteltiin halukkuutta liittyä Tuusulan 
kunnan vetovastuulla olevaan yhteistoi-
minta-alueeseen.  
 
 



Sosiaali- ja terveystoimi 
 
Toimialalla tehtiin valtuuston päättämien 
Nordic Healthcare Group Oy:n selvityk-
seen perustuvien linjausten mukaisesti 
palvelurakennemuutoksia laitospalveluis-
ta avopalveluihin. Päihdepalveluissa jär-
jestettiin  laitoskuntoutuksen sijasta ryh-
mä- ja vertaistukitoimintaa. Lastensuoje-
lussa painopiste on avohuollossa. Van-
huksille järjestetään ryhmämuotoista päi-
vätoimintaa aiempaa laajemmin ja kun-
toutusta järjestetään avopalveluna. Palve-
luiden kohdentuminen toteutuu asiak-
kaaksi ottamisen kriteerien toimeenpanol-
la. 
 
Kotihoidossa tehtiin alueellinen uudelleen 
organisointi. Sosiaalipalveluissa, terveys-
palveluissa, koti- ja laitoshoidon palve-
luissa sekä kehittämis- ja hallintopalve-
luissa johtamisjärjestelmiä uudistettiin. 
Työnjakoa ja tehtäväkuvia tarkistettiin ko-
tihoidossa ja neuvolaterveydenhoitajilla. 
Koko toimialalla ydinprosessit on kuvattu 
ja ongelmakohtiin on laadittu korjaavat 
suunnitelmat.  
 
 
Talouden tasapainottamiseksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta käsitteli toukokuun ko-
kouksessaan tasapainottamistoimenpi-
teet, jotka on toimeenpantu. Talousen-
nuste käsitellään kuukausittain sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa. Hankintaprosessit 
kuvattiin ja tehtiin sähköinen sopimusre-
kisteri – työkalu, joka helpottaa hankinto-
jen ja sopimusten hallintaa.  
 
Toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja 
laadunhallinnan osalta otettiin käyttöön 
organisaation sisäisen tehokkuuden ana-
lyysi  -työkalu. Toimialalla toteutettiin toi-
sen kerran ITE-arviointi. Koko henkilöstöä 
koskeva tietosuojakoulutus aloitettiin ja 
valmisteltiin tietosuojan oppimisympäris-
tön käyttöönotto. Järjestettiin kolme esi-
miesten kehittämispäivää, joissa teemat 
vaihtelivat taloudesta strategioihin ja joh-

tamisen työvälineisiin sekä työhyvinvoin-
tiin. 
 
Perhetukikeskuksen rakennushanke 
käynnistyi kesäkuussa. Kunnan johto-
ryhmässä päätettiin Etelä-Tuusulan sosi-
aali- ja terveysaseman hankesuunnittelun 
aloittamisesta. Hyvinvointipalvelukeskuk-
sen suunnittelutyötä varten valmisteltiin 
HYPAHANKINTA – projektisuunnitelma, 
jolle haetaan TEKES:in (teknologian ja 
innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoi-
tusta. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä 
olevien tilojen kartoitus valmistui ja tila-
kustannukset ohjattiin oikeille laskentayk-
siköille.      
 
Lastensuojeluilmoituksia tehtiin elokuun 
loppuun mennessä 526, mikä on 10 % 
enemmän kuin vastaavana aikana vuon-
na 2009 (478). Ilmoitukset koskivat 376 
lasta. Lastensuojelun käsittelyajat ovat 
lyhentyneet alkuvuodesta, mutta eivät 
vielä täysin vastaa lastensuojelulain mää-
räaikoja. Toimeentulotukea saavia talo-
uksia oli kuukausittain keskimäärin 377, 
vuonna 2009  keskimäärin 363. Toimeen-
tulotukilain asettamassa 7 vrk määräajas-
sa kyettiin tekemään 88 % päätöksistä. 
  
Pandemian (sikainfluenssan) ehkäisyyn 
liittyviä rokotuksia annettiin Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittele-
massa järjestyksessä. Rokotteita annet-
tiin vuonna 2010 yhteensä 8760 kappalet-
ta. Yhteensä pandemiarokotuksia on an-
nettu 21 036 kappaletta vuosina 2009–
2010. Rokotukset on keskeytetty toistai-
seksi THL:n suosituksen mukaisesti. 
 
Vaikeavammaisten ja vanhusten palvelu-
asumisen, kehitysvammaisten laitos-
hoidon ja vammaisten henkilökohtaisen 
avun osalta palvelujen käyttö on ollut en-
nakoitua suurempaa suhteessa määrära-
hoihin. 
 
 
 



Kasvatus- ja sivistystoimi 
 
Strategiatyön kehittämistä jatkettiin edelli-
sen vuoden työn pohjalta koko kunnan 
strategiaprosessin uudistamisen yhtey-
dessä. Tarkoituksena on ollut parantaa 
strategiatyön vaikuttavuutta keskittymällä 
yhteistyön lisäämiseen lautakuntien, toi-
mialan esimiesten ja henkilöstön välillä.  
 
Toimialan talous- ja investointisuunnitte-
lua yhtenäistettiin organisaatiomuutoksen 
tuomia hallinnollisia muutoksia hyödyntä-
en. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen 
palveluverkkosuunnitelma valmistui. 
Suunnitelman tarkoituksena on saada 
toimialan tilat mahdollisimman tehokkaa-
seen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 
Taloussuunnittelua kehitettiin esimiesyh-
teistyön- ja aluetyön suunnittelun kautta 
sekä hallinnollisen prosessin aikataulu-
tusta parantamalla. 
 
Koulujen ja päiväkotien yhteisten esi-
miespäivien pito aloitettiin vuoden alusta. 
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen alue-
ryhmät kehittivät alueelliset mallit nivel-
vaiheen toteutukseen. Turvallisuussuun-
nitelma valmistui ja siitä annettiin koulu-
tusta turvallisuusvastaaville. 
Kansalaisopistossa Kuuma-kuntien van-
hustyön kehittämishankkeeseen liittynyt 
gerontologian perusopintojen opintokoko-
naisuus yhteistyössä Turun avoimen yli-
opiston kanssa saatiin päätökseen. Eri-
tyispedagogiikan perusopinnot Helsingin 
avoimen yliopiston kautta toteutui. 
 
Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä lasten määrä kunnallisessa päi-
väkotihoidossa kasvoi 80 lapsella. Kun-
nan eri alueilla on osallistuminen perhe-
keskustoimintaan ollut aktiivista. Lakisää-
teisen kotihoidon tuen piiriin on tullut 
vuodenvaihteen jälkeen 70 uutta lasta. 
Alle 3-vuotiaiden kotihoidontuen kunta-
lisän lapsimäärä on lisääntynyt 98 lapsel-
la.  
 

Lepolan koulun ja päiväkodin sekä Van-
hankylän koulun rakennustyöt aloitettiin. 
 
Taidetoimikunnan työ käynnistyi. Muse-
oissa toteutettiin kahdeksan näyttelyä, 
jotka tehtiin pääosin omista kokoelmista. 
Yleisömenestyksiä olivat kevään Skidivii-
kot ja Taiteiden Yö-tapahtuma sekä kir-
jaston Lainan päivän karnevaali. Muita 
toteutettuja  tapahtumakokonaisuuksia 
olivat lasten aamuleffat  ja hiihtoloma-
kurssi, Klaavolantien Laskiaistapahtuma, 
Earth Hour-tapahtuma, Runon ja Suven 
päivä sekä Tuusula-viikko. Valtaosa ta-
pahtumakokonaisuuksista toteutettiin 
kumppanuusperiaatteella. 
Suomen kulttuurirahaston ja Svenska Lit-
teratursällskapet i Finland´in vuonna 2008 
käynnistämä Kirjatalkoot- kampanja jat-
kuu vuoden 2010 loppuun. Kirkes-
seutuyhteistyössä toteutettiin uusi verk-
kopalvelu klassisen- ja etnomusiikin har-
rastajille.   
 
Hiihtokausi onnistui hyvin. Latuja saatiin 
tehtyä suunniteltua enemmän mm. koulu-
jen läheisyyteen. Kaikki jäädytettävät ken-
tät avattiin luistelijoille. Yleisurheilukentän 
urakkatarjouskilpailu käynnistettiin maa-
liskuussa ja varsinainen urakka aloitettiin 
kesäkuussa. Uimahallin alakerran märkä- 
ja pukutilojen rakentaminen aloitettiin. 
Frisbeegolfrata avattiin Hyrylään heinä-
kuun alussa.   
 
KUUMA++ nuorisopalvelututkimus van-
hemmille valmistui. Henkilöstön työhyvin-
vointiin ja tulosalueen sisäiseen tiedotta-
miseen kiinnitettiin erityistä huomiota. 
Metsäpirtin remontti ja laajennus käynnis-
tyivät ja edistyivät aikataulussa. 
Uuden kuntastrategian mukainen nuori-
sopalveluiden toimeenpanosuunnitelma 
vuodelle 2010 hyväksyttiin lautakunnas-
sa. 
 

 
 



Tekninen toimi 
 
Epätavallisen runsaslumisen talven joh-
dosta rakennusvalvonta lähetti kattolu-
mista varoitustiedotteen lehdistölle ja tie-
dotti asiasta rakennusvalvonnan net-
tisivuilla. Loppukesän myrskyt aiheuttivat 
paljon katselmuksia ja kyselyjä puiden 
kaatamisen suhteen. 
 
Kunnallistekniikassa toteutettiin mm. seu-
raavia kohteita: Lepola II lopputyöt, Ku-
lomäen työpaikka-alueen rakentaminen, 
Jokelan keskustan kiveystyöt ja valais-
tusurakoita sekä päällystysurakka. 
Omajohtoisena työnä on tehty Roinilan-
pellon kaava-aluetta, Jokelan keskustan 
katutöitä, Lepolan koulun ympäristön ra-
kennekerros- ja kuivatustöitä sekä Sivu-
kujan rakennekerrostöitä. Puistoista ra-
kennettiin seuraavia kohteita: Klaavonkal-
lio II, Lahelanpelto, Notkopuisto ja Lepo-
lan alue. 
 
Ympäristötekniset palvelut - tulosalue kil-
pailutti tulevaa aurauskautta ajatellen 
”Tuusula läntinen alueurakka”, jossa on 
ajatuksena teettää kesä- ja talvikunnos-
sapito yhtenä alueurakkatyönä. Tällä me-
netelmällä pyritään saamaan kunnossa-
pidon kuluja pienemmäksi laadusta tinki-
mättä.  
 
Supistetun SAMPO-liikenteen käytöstä 
päätettiin teknisessä lautakunnassa tam-
mikuussa. Supistetulla järjestelmällä ryh-
dyttiin toimimaan maaliskuun alusta alka-
en. Järjestelyt ovat voimassa vuoden 
2010 loppuun. Vuoden 2011 alusta käyt-
töön otettavan järjestelmän suunnittelu ja 
kilpailutus on käynnissä ja työ saadaan 
päätökseen vuoden 2010 aikana. 
 
Tilakeskuksen suuret rakennushankkeet 
etenivät  työohjelman mukaisesti.  
Rakennuskustannukset ovat nousseet 
alkuvuoden aikana, mistä aiheutuu kus-
tannuspaineita hankkeille. 
 

Vesihuoltotyöt haja-asutusalueella Laulu-
laaksossa on saatu päätökseen ja runko-
linjat sekä jätevesipumppaamo toiminta-
kuntoon. Kiinteistöjen liitostyöt ja Herne-
mäen mittaustyöt aloitettiin. 
 
Kuntakehitys 
 
Kuntakehitysjohtajan tehtävässä aloitti 
diplomi-insinööri Hannu Haukkasalo elo-
kuun puolessa välissä. Kiinteistöinsinöö-
riksi valittiin kesäkuussa 2010 diplomi-
insinööri Jukka Valjakka, joka aloitti viras-
saan elokuun alussa.  
 
Yritystonttikauppa on vilkastunut merkit-
tävästi erityisesti kesäkuukausien aikana..  
 
Tuusulan kunta asetti maaliskuussa 61 
omakotitonttia haettavaksi. Etelä-
Tuusulan tontit sijaitsevat Haukkanie-
messä ja Pohjois-Tuusulan tontit Joke-
lassa Lepolan alueella sekä Kellokoskella 
Roinilanpellon alueella. Hakuaika päättyi 
hutikuun lopussa. Hakemuksia tuli mää-
räaikaan mennessä 124 kpl. Päätökset 
tonttikaupoista tehtiin toukokuussa ja pe-
ruutusten osalta kesäkuukausien aikana. 
Lähes kaikki päätetyt omakotitonttikaupat 
allekirjoitettiin elokuun loppuun mennes-
sä.   
 
Neuvottelut Ruotsinkylässä sijaitsevista 
valtion maista jatkuivat helmikuussa 
2010. Tuusulan kunta, Metsäntutkimuslai-
tos sekä metsähallitus yhdessä ovat laa-
timassa alueiden käytöstä pitkän aikavä-
lin suunnitelman. Osapuolet tapaavat ker-
ran vuodessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Toimintaympäristö 
Suomen kansantalous on lähtenyt kas-
vuun kuluvan vuoden aikana.  Kuntalii-
ton mukaan maailmantalouden toipumi-
nen käynnistyi keväällä muun muassa 
massiivisten elvytystoimien johdosta. 
Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ri-
peänä ja erityisesti Suomen viennin 
kannalta tärkeiden maiden talous on 
kasvanut nopeasti. 

Kuluvalle vuodelle laadittuja kokonais-
tuotannon kasvulukuja on nostettu lop-
pukesän aikana. Valtiovarainministeriö 
ennustaa tälle vuodelle noin 2 %:n kas-
vua. Ennustelaitosten arviot vaihtelevat 
kahden ja yli kolmen prosentin välillä. 

Työllisyys heikkeni edelleen vuonna 
2010, mutta pelättyä vähemmän. Työlli-
syystilanne heikkenee edelleen tänä 
vuonna. Työttömyysaste kohonnee tänä 
vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle 
kymmenen prosentin. Työvoiman ky-
synnän arvioidaan kääntyvän nousuun 
aikaisintaan vuoden päästä. Keskimää-
räiseksi työttömyysasteeksi vuodelle 
2011 valtiovarainministeriö arvioi hieman 
yli 8 %. 

Työllisyystilanne Tuusulassa oli edelli-
sen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna edelleen heikko. Työttömyys-
aste on kuitenkin laskenut koko alku-
vuoden. Työttömyysaste elokuun lopus-
sa oli 5,4 % (v. 2009: 5,4 %). Työttömiä 
työnhakijoita oli elokuun lopussa yh-
teensä  1034 (v. 2009: 1008). Avoimien 
työpaikkojen määrä oli 124 (v. 2009: 79).  

Tuusulan väkiluku oli elokuun lopussa 
tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan 
37 073 henkilöä (v.2009: 36 721). Väki-
luku kasvoi vuoden alusta elokuun lop-
puun mennessä 307 (v. 2009: 335) hen-
gellä.  

3. Henkilöstö 

Henkilöstöstrategian päivitys käynnistyi 
tammikuussa ja valmistuu hyväksyttäväk-
si vuoden loppuun mennessä. Henkilös-
töstrategiaan kirjataan henkilöstöpolitiikan 
keskeiset päämäärät vuoteen 2020 ja 
toiminnalliset tavoitteet vuosille 2011-
2012 . 
 
Maaliskuussa käyttöönotettu rekrytointi-
järjestelmä on tehostanut rekrytointipro-
sesseja toimialoilla ja mahdollistanut hoi-
totyön sijaisvälityksen omana toimintana 
koti- ja laitoshoidon tulosalueella.  
 
Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolo-
jen määrä nousi edelleen viime vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. 
Elokuun loppuun mennessä sairauspois-
saolopäiviä kertyi keskimäärin 9,9 kalen-
teripäivää henkilöä kohden (v. 2009: 7,8 
pv). Pitkillä sairauslomilla, yli 60 pv, pois-
saolleita henkilöitä oli 50 (v. 2009: 34 
henkilöä). Toisaalta 55%:lla henkilöstöstä 
ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja.  
 
4. Talouden toteutuminen 
 
Kunnan talous toteutui toiminta- ja vuosi-
katteella mitaten suunniteltua paremmin. 
Toimintatulojen kehitys oli edellisvuotta 
nopeampaa.  Toimintatulojen toteutuma 
talousarvioon nähden oli 64,6 % (v. 2009: 
60,0 %). 
 
Toimintamenojen kasvu suhteessa talo-
usarvioon oli edellisvuotta suurempi . 
Toimintamenojen toteutuma oli 66,7 % (v. 
2009: 66,0 %) talousarvioon nähden.  
 
Toimintakate elokuun lopussa oli -97,9  
milj. € (v. 2009: -100,7 milj. €). Verorahoi-
tus toteutui positiivisen verotulokehityk-
sen myötä  parempana kuin talousarvios-
sa ennakoitiin. 
Investoinnit olivat noin 2,8 milj. € edellis-
vuotta pienemmät. Rahoitustilanne koko-
naisuudessaan oli elokuun lopussa suun-
nitelmien mukainen, vaikkakin kunnalla oli 



korollista velkaa elokuun  lopussa 25,5 
milj. €. 
 
5. Ennuste vuositasolla 
 
Vaikka kokonaistalous onkin toteutunut 
elokuun loppuun mennessä suunnitelman 
mukaisesti ja vuosikatteen ennustetaan 
olevan talousarviota paremman, toimi-
aloilla on tarvetta määrärahamuutoksille.  
 
Valtionosuusjärjestelmän muutoksen poh-
jalta kuntien on muutettava valtionosuuk-
sien kirjaamismenettelyä, mikä tarkoittaa, 
että valtionosuuksiin sisältyvät elatustuen 
palautukset sekä esi- ja perusopetuksen 
kotikuntakorvaustulot ja –menot tulee kir-
jata toimintakatteen yläpuolelle toiminta-
tuloihin ja menoihin.  Nämä erät on esitet-
ty määrärahamuutoksina. Valtionosuuk-
siin jää edelleen ns. yhden putken mallilla 
maksettava kunnan peruspalvelujen valti-
onosuus, jota vähentävät verotuloihin pe-
rustuva valtionosuuksien tasaus sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtion-
osuuksien omarahoitusosuus. Kaikkien 
erien nettosummana laskettuna Tuusulan 
kunta saa valtionosuuksia noin 1,6 mil-
joonaa  euroa enemmän kuin talousarvi-
ossa vuodelle 2010 ennakoitiin. 
 
Kiljavan sairaalan yhtiövastikkeiden mak-
satusta varten esitetään varattavaksi 
135 000 euroa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimen toimialaa kos-
kien esitetään 398 000 euron menolisäys-
tä lautakunnan 16.6.2010 tekemän pää-
töksen mukaisesti. Tämän lisäksi tulos-
alueiden välisiä meno- ja tuloarvioita 
muutetaan mm. toimialan sisäisen lasku-
tuksen lopettamisesta johtuen.  
 
Tekninen toimi esitti tulosalueiden määrä-
rahojen kohdentamismuutoksia sekä tu-
loissa että menoissa. Kokonaisuutena ot-
taen toimialan talousarvio ei muutu. 
 

Investointien määrärahamuutoksilla esite-
tään investointien kokonaissummaa vä-
hennettäväksi 239 000 euroa talousarvi-
osta. 
 
Tulosalue- ja investointihankekohtaiset 
muutosesitykset sisältyvät katsaukseen.  
Kunnan kokonaisrahoitussuunnitelmaa ei 
esitetä muutettavaksi. 
 



27.9.2010

Määrärahamuutosesitys:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Hallinto- ja tukipalvelut
120 Hallinto

Valtion erilliserät
Elatustuen palautukset tulolisäys 176 000
Kotikuntakorvaustulot tulolisäys 509 000
Kotikuntakorvausmenot menolisäys -1 071 000

Kiljavan sairaalan yhtiövastikkeet menolisäys -135 000
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä -521 000

josta tulomuutokset 685 000
menomuutokset -1 206 000

Sosiaali- ja terveystoimi
230 Sosiaalipalvelut tulolisäys 302 000

menolisäys -532 000
215 Terveyspalvelut tulovähennys -202 000

menovähennys 523 000
211 Koti- ja laitoshoidon palvelut tulovähennys -100 000

menolisäys -752 000
291 Kehittämis- ja hallintopalvelut menovähennys 363 000
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä -398 000

josta tulomuutokset 0
menomuutokset -398 000

Tekninen toimi
541 Kunnallistekniikka menovähennys 60 000
550 Tilakeskus menolisäys -100 000
543 Ympäristötekniset palvelut tulolisäys 50 000

menolisäys -80 000
560 Vesihuoltolaitos tulolisäys 50 000

menovähennys 200 000
542 Joukkoliikenne tulovähennys -100 000

menolisäys -80 000
Tekninen toimi yhteensä 0

josta tulomuutokset 0
menomuutokset 0

Käyttötalousosa yhteensä -919 000
josta tulomuutokset 685 000

menomuutokset -1 604 000

2. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Valtionosuudet tulolisäys 1 359 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä 1 359 000

3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)



Rakennukset
Sosiaali- ja terveystoimi
- Kuntouttavan työtoiminnan tilat menovähennys 50 000
- Toimintakeskus Kettusen tilat menovähennys 30 000
- Esteettömyyden turvaaminen terveyskeskuksessa menovähennys 20 000

Kasvatus- ja sivistystoimi
- Riihikallion päiväkoti menovähennys 50 000
- Rakennus 19, 75 hp menovähennys 490 000
- Erityisluokkien hankesuunnittelu menovähennys 20 000
- Etelä-Tuusulan lukion hankesuunnittelu menovähennys 50 000
- Lepolan koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus

menolisäys -500 000
- Uimahallin alakerran tilat liikuntatiloiksi menolisäys -25 000

Tekninen toimi
- Kunnantalon keittion saneeraus menolisäys -14 000
- Kirkkotien koulun sisä- ja ulkop.saneeraus menolisäys -200 000
- Hyökkälän kolukeskuksen katon korjaus menovähennys 50 000
- Kosteusvauriokorjaukset menolisäys -150 000

Rakennukset yhteensä -129 000

Tietokoneohjelmistot menovähennykset 168 000

Muut pitkävaikutteiset menot menovähennykset 200 000
- Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet

Investointiosa yhteensä 239 000



Osavuosikatsaus II/2010 TULOSLASKELMA 20.9.2010
Elokuu 2010

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
Tot.% Toimialan 2010/2009 2009/2008

2010 Tot. % 2009 2009 Ennuste esitys Budjetti Tot.% 2009 Muutos-% 2008 Muutos-%

13 511 62,8 % 11 551 60,9 % Myyntituotot 21 507 21 122 21 791 98,7 % 18 954 13,5 % 17 521 8,2 %
6 735 62,3 % 5 972 58,7 % Maksutuotot 10 802 10 802 10 580 102,1 % 10 180 6,1 % 9 921 2,6 %
1 414 66,5 % 1 093 50,3 % Tuet ja avustukset 2 126 1 441 1 566 135,8 % 2 171 -2,1 % 3 890 -44,2 %

14 225 65,2 % 14 164 66,8 % Vuokratulot 21 831 21 831 21 771 100,3 % 21 209 2,9 % 15 349 38,2 %
5 403 83,5 % 2 190 41,2 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot 6 470 6 470 6 470 100,0 % 5 316 21,7 % 9 210 -42,3 %

801 84,3 % 793 44,4 % Muut toimintatuotot 950 950 823 115,4 % 1 788 -46,9 % 1 363 31,1 %
42 087 66,1 % 35 762 60,0 % TOIMINTATUOTOT 63 687 62 617 63 002 101,1 % 59 616 6,8 % 57 254 4,1 %
36 685 64,1 % 33 572 61,8 % ilman myyntivoittoja 57 217 56 147 56 532 101,2 % 54 300 5,4 % 48 044 13,0 %

-46 677 67,8 % -44 969 67,5 % Palkat ja palkkiot -68 842 -68 842 -68 766 100,1 % -66 573 3,4 % -61 838 7,7 %
-13 500 66,6 % -13 072 65,2 % Henkilösivukulut -20 265 -20 265 -21 099 96,0 % -20 049 1,1 % -18 884 6,2 %

588 81,0 % 557 58,1 % Henkilöstökorvaukset 725 725 639 113,5 % 959 -24,4 % 842 13,9 %
-52 448 66,8 % -50 669 64,8 % Palvelujen ostot -78 563 -77 706 -76 482 102,7 % -78 243 0,4 % -76 682 2,0 %

-6 820 64,7 % -6 676 63,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 538 -10 538 -10 546 99,9 % -10 483 0,5 % -10 778 -2,7 %
-6 772 67,1 % -7 337 69,3 % Avustukset -10 099 -9 964 -9 645 104,7 % -10 587 -4,6 % -10 826 -2,2 %

-13 903 65,2 % -13 814 66,8 % Vuokrat -21 337 -21 337 -21 423 99,6 % -20 686 3,1 % -14 895 38,9 %
-489 46,2 % -446 43,8 % Muut toimintakulut -1 058 -1 058 -1 050 100,8 % -1 017 4,1 % -753 35,1 %

-140 020 66,7 % -136 425 66,0 % TOIMINTAKULUT -209 976 -208 984 -208 372 100,8 % -206 678 1,6 % -193 812 6,6 %

-97 933 66,9 % -100 662 68,4 % TOIMINTAKATE -146 289 -146 367 -145 370 100,6 % -147 062 -0,5 % -136 559 7,7 %

95 094 69,9 % 92 500 68,6 % Verotulot 136 005 136 005 136 005 100,0 % 134 895 0,8 % 129 337 4,3 %
14 882 66,7 % 14 825 70,0 % Valtionosuudet 22 320 20 961 20 961 106,5 % 21 176 5,4 % 20 172 5,0 %

109 976 69,5 % 107 325 68,8 % Verorahoitus yhteensä 158 325 156 966 156 966 100,9 % 156 070 1,4 % 149 509 4,4 %

179 71,5 % 189 31,7 % Rahoitustuotot 250 250 250 100,0 % 597 -58,1 % 268 122,7 %
-151 40,7 % -353 97,6 % Rahoituskulut -372 -372 -372 100,0 % -362 2,9 % -688 -47,4 %

27 -22,4 % -164 -69,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -122 -122 -122 100,0 % 235 -152,0 % -420 -156,0 %

12 070 101,3 % 6 498 70,3 % VUOSIKATE 11 913 10 476 11 474 103,8 % 9 243 28,9 % 12 531 -26,2 %

-6 929 65,4 % -6 996 70,2 % Poistot -10 600 -9 973 -10 600 100,0 % -9 973 6,3 % -9 886 0,9 %
Tilinpäätössiirrot -215 -315

5 141 -498 52,7 % TILIKAUDEN TULOS 1 313 504 874 -945 2 331



Osavuosikatsaus II/2010 RAHOITUSLASKELMA
Elokuu 2010

1 000 € vertailuprosentti 67 %

1.1.-31.8. 1.1.-31.12.
MTA

2010 Tot. % 2009 Tot. % Ennuste 2010 Budjetti Tot.% 2009
12 070 101,3 % 6 498 70,3 % Vuosikate 11 913 11 474 11 474 104 % 9 243
-5 403 108,1 % -2 327 47,8 % Tulorahoituksen korjauserät -5 000 -5 000 -5 000 100 % -4 863
6 667 96,4 % 4 172 95,3 % TULORAHOITUS 6 913 6 474 6 474 107 % 4 380

-8 588 45,9 % -11 371 59,1 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -18 729 -19 272 -18 922 99 % -19 252
6 2,0 % 507 461,0 % Rahoitusosuudet 304 304 304 100 % 110

5 784 82,6 % 2 453 41,6 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 000 7 000 7 000 100 % 5 892
-2 798 24,5 % -8 411 63,5 % INVESTOINNIT -11 425 -11 968 -11 618 98 % -13 251

3 870 -85,8 % -4 239 47,8 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA -4 512 -5 494 -5 144 88 % -8 871
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

0 -347 Antolainauksen muutokset 0 0 0 -780
2 277 54,2 % 5 357 72,4 % Ottolainauksen muutokset 4 200 4 200 4 200 100 % 7 400
2 277 54,2 % 5 010 75,7 % RAHOITUSTOIMINNAN 4 200 4 200 4 200 100 % 6 621

KASSAVIRTA

25 537 21 058 Korolliset lainat kauden lop. 27 460 25 704 25 704 23 260
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